KISZELYNÉ GÁBOR ENIKİ
A CIGÁNY/ROMA CSOPORTOK KAPCSOLATA A BŐNÖZÉSSEL
Bevezetés
Az 1970-es években egy erıteljes városi koncentráció ment végbe az
infrastruktúrális fejlesztésben, ezáltal a községek fejlesztésére nem maradt központi forrás.
A fejlesztés forrása központi támogatás híján részben a lakosság önerıs építkezése,
községfejlesztéshez való hozzájárulása, részben a termelıszövetkezetek ilyen célra átadó
pénzeszköze volt. Ezáltal a települések közötti különbségek a lakosság és a
termelıszövetkezet jövedelmétıl, gazdasági erejétıl, a település közigazgatási státuszátólfüggıen nagymértékben növekedtek. A rendszerváltás után az infrastruktúra fejlesztés
települési arányai eltolódtak a községek javára. A fejlıdés jelenleg megtorpanni látszik,
mivel feszültség keletkezett a falvak infrastrukturális helyzetének javulása és a lakosság
gazdasági helyzetének a romlása között. A közigazgatási tevékenységet a kistérségekbe
tartozó települések tekintetében - valamennyi közigazgatási ügyben - államigazgatási - és
önkormányzati igazgatási szervek látják el. Az államigazgatási szervek vonatkozásában
jellemzı, hogy a Kormány irányítása alatt mőködı minisztériumok és országos hatáskörő
szervek területi, illetıleg helyi szerveiként mőködnek. A területi szervek a megyénél
nagyobb, illetıleg megyei illetékességő igazgatási szervezetek, míg a helyi szervek a
kistérségekhez közelebb álló, annak területével közel azonos mőködési területeken látják el
feladataikat. Az államigazgatási ügyekben elsı fokon mindig a legalsóbb szintő
államigazgatási szerv jár el.
A magyar államigazgatás korszerősítésének alig van aktuálisabb kérdése, mint a
tervezési statisztikai szintek tényleges kialakítása, a döntéshozatali rendszerek
szubszidiaritás-elven alapuló átalakítása. Aktuális, hiszen a területfejlesztésrıl és
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény csupán az alapokat helyezte el ezen az úton
azzal, hogy nevesítette a különbözı területi egységeket, de a mai napig az irányításában
nem a térségben lakók legitim képviselıi visznek domináns szerepet, hanem a politikai
döntéshozók.
A 2007-2013 közötti idıszakban vélhetıen növekvı források állnak hazánknak is
rendelkezésre a területi hátrányok mérséklésére, ám ehhez nélkülözhetetlen a kompetens,
legitim, a térségi társadalmi és gazdasági szerkezetet leképezı intézményrendszer.
A különbözı államhatalmak az elmúlt évtizedekben is tisztában voltak a
peremhelyzet és a bőnözés közötti összefüggéssel. A cigány bőnelkövetıkrıl 1971-tıl
1988-ig külön statisztika készült. A statisztikák azonban nem szemléltették a roma
elkövetık és cselekményeiknek az összeshez való viszonyát és arányát. A hazánkban élı
cigányság lélekszáma jelentıs. Népességszámuk a becsült adatok alapján az Európa több
mint hárommilliós cigány népességének 12 százaléka. Ez különösen azért tőnik magasnak,
mert hazánk lakossága az európainak mindössze 2,2 %-a. A cigányság sajátos története,
történeti fejlıdése, a csoport eltérı mennyiségő és minıségő kriminalitását eredményezte. A
cigány/roma bőnelkövetık egy részét a társadalom alsóbb rétegeire is meghatározható

218

Kiszelyné Gábor Enikı

magas kriminalitás jellemzi, bár erre a bőnismétlés magas aránya, és a védelem gyengeségei
is magyarázatul szolgálnak.
A tanulmány célja és körülményei
A tanulmány a cigány anyanyelvő fogvatartottak társadalomi helyzetét vizsgálja.
Pszichológiailag, hogy miért ragaszkodnak a régi értékrendhez egy újabb helyett.
Szociológiailag és szociálpszichológiailag, hogy mi köti életmódjához a cigányságot,
valamint, hogy környezetük hogyan befolyásolja a társadalmi elvárásoknak való megfelelési
szándékukat.
Demokráciánk alapelveinek érvényesüléséhez jelenleg sok intézményi feltétel
adott. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a kívülrıl jövı új törekvések elképzelések
hogyan jutnak el a cigány környezetbe, mennyire befolyásolják a cigány/roma bőnelkövetık
arányát, ezáltal a bőnüldözı szervek munkáját, valamint hogy segítse a területfejlesztésen
belüli partnerségi kapcsolatok mielıbbi megvalósulását.
A kutatás mintája
A tanulmányban bemutatott kutatásra 2006 márciusában, több büntetésvégrehajtási intézetben összesen 440 fı fogvatartott körében kérdıíves felvétel segítségével
került sor. A kutatás egyik legneuralgikusabb kérdése a mintaválasztás volt, vagyis az hogy
kiket tekinthetünk cigánynak. A vizsgálatban olyan önként jelentkezı fogvatartottak
vehettek részt, akik magukat cigány/roma anyanyelvőnek definiálták.
A vizsgálatban résztvevık jellemzıi
A vizsgálatban résztvevı fogvatartottak körében a cigányság anyanyelv szerinti
mindhárom csoportja megtalálható volt. A csak magyarul beszélı romák (létalapját a
globalizáció magnós zenekultúrája szüntette meg), a cigányok legmozgékonyabb csoportja
(bár ık sem élnek már vándorló életmódot) a román és magyar nyelven beszélı oláh
cigányok, valamint a román nyelven és magyarul beszélı beások (iskolázottsági szintje a
többi csoportnál rosszabb kiinduló helyzetbıl gyorsabb emelkedést mutat).
A cigányság életkörülményei szerint hat régióra osztható. Az elsı a Tiszántúl, a
második a Duna-Tisza köze a harmadik a Dél-Dunántúl, a negyedik a Nyugat-Dunántúl, az
ötödik a Pest környéki iparvidékek, a hatodik, pedig Észak-Magyarország. A Tiszántúl
régióban él az ország cigányságának 25%-a. Az itt élık hátrányos helyzetőeknek
tekinthetıek, mert itt a legmagasabb az analfabéták aránya, és az egy fıre jutó jövedelem itt
a legalacsonyabb. Ez igaz a régió másik két megyéjénél gazdaságilag fejlettebb Békés
megyében is, ahol a cigányság nagy része a román nemzetiséghez tartozik. A Dél-Dunántúl
kis falvaiban a nemzetiségi kultúrájukat tartó cigányok élnek, fıleg oláh- és beás
közösségek. A rossz infrastruktúra miatti magas munkanélküliség erısen sújtja az itt élı
cigány lakosságot. Az észak-magyarországi nagy számú cigány lakos az ebben a régióban
általánosan tapasztalható gazdasági válság áldozata. A megszőnt nehézipari munkahelyekrıl
elbocsátott cigány alkalmazottak a fokozatosan kiépülı szakképzettséget igénylı
szolgáltatásban nem tudnak munkát vállalni. A cigány népesség súlyos problémája a nagy
családok kiemelkedıen magas aránya, amit jelentısen befolyásolnak a kulturális
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hagyományok. A megkérdezettek fele él élettársi kapcsolatban (a roma családok ezen mást
értenek).
Nagyon súlyos probléma a cigány fogvatartottak körében az analfabetizmus. Ez a
jelenség leginkább a keleti régiókra azon belül a megyeszékhelyektıl távol esı falvakban
még napjainkban is jellemzı.

1. táblázat
A jövedelem szerzés módjának alakulása

A vizsgálatban résztvevı munkaképes korú cigányok zömének alacsony az iskolai
végzettsége, ami nagymértékben befolyásolja az állandó munkahelyen való foglalkoztatás
arányát is. A nem fıállású tevékenységbıl származó jövedelemszerzés igen jelentıs. A
cigányság körében a vállalkozói tevékenységek is csak rendkívül kismértékben
kihasználtak. Ez szintén a képzettségi körülményeikbıl adódik, hiszen egy vállalkozás
ügyviteli, számviteli, adózási adminisztrációs kötelmei feltételezik az alapképzettség
meglétét. Az adott gazdasági, kereseti, munkaerı-piaci viszonyok között a jóléti rendszer
igénybevétele jelentıs számú cigány fogvatartott jövedelem forrását biztosítja.

2. táblázat
Munkahelyek száma
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3. táblázat
A jövedelem ágazatok szerinti megoszlása

4. táblázat
A munkahely változtatásának okai
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5. táblázat
Lakhatási körülmények jogcímek szerint

6. táblázat
Lakhatási körülmények a lakásban élık száma szerint

7. táblázat
A bőncselekmények elkövetésének módjai
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8. táblázat
Visszaesık aránya

9. táblázat
Érdeklıdési körökre vonatkozó adatok a foglalkozásokon való részvételek alapján

10. táblázat
Érdeklıdési körök, foglalkozások igényeire vonatkozó adatok alapján
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11. táblázat
A foglalkozások hasznosságáról alkotott vélemények

12. táblázat
A bv.-nél foglalkoztatottak

13. táblázat
A munkavégzést motiváló tényezık

Az elmúlt évtizedekben a hazai bőnözés jelentısen megváltozott. A drámai
növekedés az 1990-es évek kezdetétıl következett be. Magyarország ismertté vált bőnözése
elsısorban a szegénység által motivált jelenség, az eljárás alá vont személyek túlnyomó
többsége továbbra is az alacsony iskolai végzettségőek, a szakképzetlenek, a tartós
munkaviszonnyal nem rendelkezık, illetve a munkanélküliek körébıl kerül ki. A súlyos
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bőncselekmények többségét – például a betöréses lopást vagy az erıszakos cselekményeket
– bőnismétlık valósítják meg. Ezeknek a bőnelkövetıknek a döntı többsége kora
gyermekkorától kezdve szegregált és marginalizált környezetben élt. Az ország társadalmigazdasági szempontból elmaradott régiói olyan bőnkibocsátó területekké váltak, ahol az
országos átlagnál magasabb a bőnelkövetık gyakorisága.
A kutatás alapján az alábbi következtetések vonhatók le
A kutatás eredményei részben megegyeznek az elızı éves hazai cigány kutatások
eredményeivel, így például a roma népesség iskolázottsági, aktivitási mutatóival. Az
életkörülmények, lakásviszonyok sem különböznek légyegesen a más kutatások által
ismertetett eredményektıl. A cigány fogvatartottak problémája egyértelmően a
munkanélküliség és a jövedelem területeken konzisztens. A romák a munkákat jelenleg is
tradicionális módon sajátítják el. A szakképzetlenek, az alulképzettek, az átképzésre
szorulók rendszeres munkából való megélhetésének biztosítása visszaszorítja az illegális és
a feketemunka-végzést, csökkenti a bőnözésre kényszerülık körét. A szakképzetlenek, a
tartós és az elsı munkavállalók tömeges munkanélkülisége a bőnözés alakulását közvetlenül
befolyásoló társadalmi tényezı. Ezeknek a társadalmi csoportoknak a szegregációja
csökkenti a társadalmi szolidaritási, növeli a generációk és az érintett eltérı etnikai
csoportok közötti konfliktust.
Történelmünk során a társadalmi rendek keretei között a cigányok fennmaradása
alkalmazkodással, vagy a kibúvók keresésével vált lehetségessé. A cigány népesség
értékrendje – a tulajdonhoz való viszony, a magántulajdon fogalma, a fáradságos
munkavállaláshoz való hozzáállás – a régi tulajdonságok, jelenségek hordozásából adódóan
máig különbözik a többségi társadalométól. A börtön egy lehetséges átmeneti terepe az
életnek, amelyben az emberi boldogság és önmegvalósítás ugyanúgy megtalálható, mint
máshol. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem napjaink célkitőzéseinek is egyike. A
kívülrıl jövı új törekvések elképzelések azonban nehezen, gyakran a lényegi vonásaiktól
megfosztva jutnak csak el a cigány környezetbe.
Javaslat
A második NFT (Európa Terv) a 2007-2013 közötti idıszak támogatási
szerkezetének alapjait rakja le. Ennek vezérgondolata a versenyképesség, amely a hazai
településeken élı etnikum számára is a legfontosabb követendı cél kell, hogy legyen. A
cigány származású fogvatartottak körében jelenleg is nagy munkanélküliség tapasztalható,
amit némiképp a láthatatlan gazdaság enyhít, hiszen bizonyos, hogy cigány családok
megélhetésében a láthatatlan jövedelmek jelentıs szerepet játszanak.
A fennmaradásban csak csekély szerepet játszik a háztáji gazdaság. Az építıipari
vállalkozásokban alkalmi munkák végzésére alkalmaznak cigány munkaerıt, kevesebb
bérért járulék és munkavédelem nélkül. Az illegális tevékenységek, megszőnése csak akkor
következhet be, ha az illegalitás határán mozgó üzletek legálissá válnának. Az új
szempontok alapján változó társadalmi-gazdasági térben, a helyzeti elınyök megkeresését
és annak a cigányok lehetıségei szerinti jó kihasználását azonban csak a célcsoport
területfejlesztésbe való bekapcsolásával lehet elérni. A cigány munkaerı gazdasági
szektorba történı integrálása a képességeik, adottságaik figyelembe vétele nélkül nem
lehetséges. A romákat célzó tréning programok minıségi és mennyiségi növelésénél a
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késıbbiekben nélkülözhetetlen, hogy saját elhatározásból, döntésbıl vállaljanak új szerepet.
Az ı bevonásuk saját helyzetük javításába nélkülözhetetlen. Állami vagy non-profit
szervezetek koordinálásával foglalkoztatási programokat szükséges kidolgozni. A közszféra
állásai mellett adó és egyéb támogatási feltételek biztosításával be kell vonni a
versenyszféra szereplıit is. A munkaerı piaci reintegrációnak képzésen kell alapulnia. A
képzési programoknak figyelembe kell venni a cigányok alacsony iskolai végzettségét.
Képzési támogatási rendszert kell kialakítani, ami a munkanélküli romákat az ezekben való
részvételre ösztönzi. Fontos a felvilágosítás, a konkrét lehetıségek településekhez vitele, és
a bonyolult pályázati mechanizmusokban való segítségadás. A lehangoló realitások (anyagi,
költségvetési, társadalmi, identifikációs, személyi) széles köre mindenkor határt szab a
legszerényebb elképzeléseknek is, csakhogy az is lényegbevágó kérdés behatóbban
konkretizálva a realitások körét, nem teszünk e túl könnyen vagy egyáltalán egyenlıségjelet
e fogalom vagy az ennek határán belül maradó változtatási tendencia tagadása közé. Az
elıítéleteket legyızni, pedig embert próbáló feladat, de kötelességünk is egyben. Ennek
eloszlatásának egyetlen módja a megismerés. Így felfedezhetık azok a hasonlóságok,
amelyek minden látszat ellenére mégis csak összekötnek, és azok a különbségek, amelyeket
figyelembe kell vennünk, amikor másokkal foglalkozunk.
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